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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szeptemberi ülésén 44/2011.(IX.15.) Kt. határozatában döntött, hogy a
Nordica Síaréna Kft. fejlesztési kérelmében megfogalmazott téli és a téli időszakon túli jobb
kihasználtságot jelentő, biztonságot növelő, sípálya fejlesztési, valamint parkoló bővítési és
vagyonhasznosítási elképzeléseket támogatja. Azokat megvalósításra érdemesnek tartja, mivel
a HÉSZ-ben megfogalmazott, e területek övezeti besorolást érintő felhasználási célokkal
összeegyeztethetőek.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a megvalósítás érdekében, amely
messze túlmutat helyi és kistérségi érdekeken, a szükséges intézkedéseket megtegye. A terület
tulajdonosával, annak kezelésével megbízott szervvel és a szakkezelőjével, valamint a
szakhatóságokkal az egyeztetéseket lefolytassa.
A Képviselő-testület a határozatában kinyilvánította azon véleményét, hogy a honi sípályák
fejlesztése, jobb kihasználása, szolgáltatások színvonalának emelése országos érdek, mind
sportolási, mind szabadidő hasznos eltöltési, valamint az egészségmegőrző szempontból is. A
fejlesztések további eredménye lehet, hogy a sport és turizmus e területein, az eddig
leginkább kint elköltött adóforintok, a jövőben növekvő mértékben itthon is hasznosuljanak.
E felhatalmazás alapján, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, a
sípálya fejlesztési tervekkel kapcsolatos elvi erdőterület igénybevételi engedélykérelmet
nyújtottam be.
Az erdészeti hatóságnak, a melléklet 28.3/3618-2/2011 számú végzése alapján, 3,94 ha
nagyságú csereerdősítésre alkalmas területet kell felajánlani lehetőleg a község területén.
Az elvi engedély kiadásához, – amely a fejlesztés helyének megfelelő tulajdonos
vagyonkezelőjétől, a HM-től szükséges támogató nyilatkozat beszerzéséhez kell – az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a rendezési tervben is erdősítésre szánt Eplény
092/4 hrsz-ú 31.068 m2 térmértékű, 29,20 AK értékű és az Eplény 092/6 hrsz-ú 19.529 m2
térmértékű, 18,36 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlanokat jelöltem meg.
Ha meg lesz a vagyonkezelői hozzájárulás, akkor a végleges erdőterület igénybevételi
engedélyhez szükséges lesz a Képviselő-testület erre vonatkozó határozatára is.
Kérem, az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Eplény, 2011. október 14.

Fiskál János
polgármester
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Határozati javaslat
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2011.(….) Kt. számú határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sípálya fejlesztési tervekkel kapcsolatos,
Eplény 0216/4 hrsz-ú (korábban: 0216/1 hrsz-ú) ingatlant érintő erdő tervezett
igénybevételéhez szükséges, a 3,94 ha nagyságú csereerdősítésre tervezett területnek, az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a rendezési tervben is erdősítésre szánt, Eplény
092/4 hrsz-ú 31.068 m2 térmértékű, 29,20 AK értékű és az Eplény 092/6 hrsz-ú 19.529 m2
térmértékű, 18,36 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlanokat jelöli meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a sípálya fejlesztési terv megvalósítása
érdekében, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal

